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  دهيچك

 طـرف  از كه يقيموس خاص نوع مصرف يذهن ليدال و دگاهيد به يابيدست هدف با قيتحق نيا
 بـه  توجـه  و ييرگرايتفس ميپارادا پژوهش طول تمام در .است گرفته انجام شود،يم انتخاب جوانان

 و يفـ يك روش بـا  قيـ تحق نيا .است بوده حاكم كار بر مطالعه، مورد ةكنندمصرف خود يذهن ليدال
 يآمـار  ةجامعـ  .اسـت  قيـ عم ةمصـاحب  ،هـا داده يآورجمـع  كيتكن و گرفته انجام يانهيزم يتئور

 روش كـه  اسـت  شـده  انجـام  هدفمند صورت به يريگنمونه و هستند ينيقزو سال 20- 29 جوانان
 23 هـدف،  ةجامعـ  يتيجمع يهايژگيو به توجه با نمونه حجم. است يفيك قاتيتحق يبرا يمناسب
 دهـد يمـ  نشان پژوهش نيا .آمد عمل به مصاحبه زن 11 و مرد 12 از ،ساسا نيا بر كه است مورد

 در ننـد، يگزيبرمـ  را ييايقيموس مختلف يژانرها شناخت يرو از و فعال كامالً يانتخاب با جوانان كه
 هسـتند،  بـودن خـاص  بـه  معتقـد  ،انتخـاب  در تفاوت مورد در كنند،يم عمل انهيگراالتقاط ،انتخاب
 و مناسـب  نيگزيجـا  نبـود  ،يمردسـاالر  به هستند، انتخاب در ياجتماع يريگلسه و رتكّث خواهان

 ةجامعـ  از بـودن جدا احساس ،حالنيعدر و كننديم يابيتيهو يقيموس با دارند، اعتراض شدنرها
 يراهبردهـا  ةهمـ  از جـوان  ةكننـد مصرف .اندحاكم فرهنگ با ونديپ حفظ صدد در و ندارند بزرگتر

ـ ا بـا  هـا آن .كنـد  انيـ ب جامعـه  در را خود ةديعق تا كنديم استفاده هشدذكر ييايقيموس  راهبردهـا،  ني
  . كننديم اظهار جامعه با را خود ونديپ البته و اعتراض

  .يانهيزم يتئور ،يفيك پژوهش وند،يپ حفظ اعتراض، ،ييايقيموس ة،گونيفرهنگ مصرف: هاواژهديكل
  

  و بيان مسأله مقدمه. 1

 دهنـد، يمـ  بـروز  را ياحساسـات  مـردم  هـا، يشـاد  و غم و هاجنگ ،يعيطب وادثح با ييارويرو در
 صـورت  به و پروراننديم شيخو درون كرده، درك را احساسات نيا ياژهيو تيحساس با سازانآهنگ
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- يمـ  وجـود  بـه  مردم را يقيموس« :روس بزرگ آهنگساز ،1نكايگل لييخايم قول به .دهنديم هيارا آهنگ
 بـزرگ  آهنگسـازان  دهـد يمـ  نشان يقيموس خيتار كه يطور. »كننديم ميتنظ را آن انآهنگساز و آورند

  ).23: 1376، انيمهرجو( باشند افتهيدر را خود زمان روح و ختهيآم مردم با كه اندبوده يكسان وستهيپ
 سـاخته  متحـول  جهـان  در را يقيموسـ  نقـش  ،يقيموس پخش و ضبط يتكنولوژ و هارسانه هجوم

 .كننـد يم استفاده خود فراغت لحظات كردنپر يبرا يقيموس از شيبوكم هاانسان ةهم ضمن، در .است
 كـه  جـا آن از، اسـت  ختـه يدرآم يقيموسـ  دنيشـن  بـا  مـا  يزندگ لحظات از ياعمده بخش معنا كي به

ـ  يهـا يماريب و يمنف مثبت، احساسات ت،يخالق بر و ختهيدرآم يزندگ در حد نيا به تا يقيموس  يروان
 مـؤثر  ياجتمـاع  مقـوالت  و يانسـان  اعمـال  از ياريبس و يجنس يرفتارها ،يشناختبيآس يهاكنش و

 پرداختـه  يقيموسـ  مصـرف  نوع زانيم بر مؤثر عوامل يبررس به يشناختجامعه يچارچوب در ديبا است،
  ).28: 1384، يفاضل( شود

 در افـراد  كـه چـرا  ؛است مطرح متفاوتي ةگون به ايرانيان خصوص در يقيموس ژهيوبه مصرف ةمسأل
 موسـيقي  ةفشـرد  هـاي لوح در متفاوتي هاي موسيقي به« :كندمي اشاره آن به نيز نتل چهچنان كشور اين

 بـه  كـه   طـوري  بـه  دارنـد،  وجـود  آن در گوناگون هاي سبك از متفاوت هاي آهنگ كه دهندمي گوش
 علـت  تعبيـري  بـه  و هسـتند  مندعالقه موسيقي نوع چه به افراد اين كه داد تشخيص تواننمي وجه هيچ

 ايـران  در موسـيقي  وضـعيت  گفـت  تـوان مي دليل همين به ).19: 1382 نتل،( »چيست؟ هاآن مصرف
 مـورد  جوانـان  ميـان  در اخير هاي سال در كه موسيقي انواع .است دشوار نيز آن ارزيابي و پيچيده بسيار

- جنجـالي  ،نمونـه  بـراي ؛ اسـت  داده اختصاص خود به را تري حساس وضعيت اند، گرفته قرار استقبال

 و موسـيقي  قاچـاق  هـاي شبكه گسترش ها،خواننده مختلف، هايترانه موسيقي، هاي سبك برخي شدن
- حساسـيت  نـوع  ايـن  از اينمونه جامعه، در اخير هاي سال در جنجالي موسيقي ةفشرد هايلوح تكثير

 جوانـان  مصـرف  مـورد  بيشتر كه يقيموس بازار در هاخوانرپ چون ؛موسيقي هاي گروه رواج .هاست
 ايـران  گفت توان مي كه است حالي در اين .است موضوع اهميت و حساسيت از ديگري ةنمون هستند،

 ولـي  ؛اسـت  غنـي  محتـواي  داراي ايرانـي  موسيقي .است بوده جهان در موسيقي هايخاستگاه از يكي
 مطلـب  شـود، مـي  ديـده  عمـل  در كـه  ايفزاينـده  گرايش و شود مي مصرف جوانان سوي از كه چه آن

                                                             
1. M-Glincka 
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 كشـور  جمعيـت  از گروه اين بين در خارجي هاي موسيقي رواج كهاين تر مهم .كند مي بازگو را ديگري
ـ با كـه  دهـد مـي  تشـكيل  را واقعيـاتي  از بخشي  و سـال بـزرگ  ةجامعـ  نگرانـي  و دغدغـه  موجـب  دي
ـ ا در .باشد فرهنگي ريزان برنامه و اندركاران دست  مصـرف  يهـا سـبك  سـت ا شـده  يسـع  قيـ تحق ني

ـ ا از رد،يـ گ قرار توجه مورد جوان كنندگانمصرف خود نگاه از يقيموس ـ ا در ياساسـ  مسـأله  ،رو ني  ني
  :كه است نيا پژوهش

 ليـ دال چـه  ةكننـد مشـخص  جوانان مصرف مورد يقيموس قبال در يدرون و يذهن يهايتلق كشف
  دارند؟ يقيموس از يخاص نوع مصرف يبرا هاآن كه است يپنهان

 خـود  ليـ تحل ةنحـو  آن از ترمهم و ،يقيموس مصرف سبك يشناختجامعه يبررس به حاضر قيتحق
ـ  .پـردازد يمـ  1391 سال در نيقزو شهر در خود مصرف نوع از جوان كنندگانمصرف ـ ه اب  ،منظـور  ني

ـ ب خـود  كـه  يمصرف ليدال در تعمق و سوژه خود به مراجعه با شده يسع  ينظـر  ليـ دال كنـد، يمـ  اني
 . رديگ شكل يانهيزم ياهينظر و شده رها موجود

  

  قيتحق ةنيشيپ. 2

ـ  در شيمـا يپ روش بـا  يقيموسـ  مصرف يشناسجامعه عنوان تحت يپژوهش ،)1384( يفاضل  نيب
- جامعـه  ةحـوز  در را يقيموس يبررس شتريب يو .است داده انجام سال 65- 15 نيسن يتهران شهروندان

- دغدغـه  از يكـ ي كـه  دكنيم انيب و كنديم يبررس البق نيا در را وآن است داده قرار فرهنگ يشناس

ـ ا فرهنگ يشناسجامعه ةعرص در مهم ينظر يها ـ م و نـوع  يعـوامل  چـه  كـه  اسـت  ني  مصـرف  زاني
  .كننديم نييتع را مردم يفرهنگ

ـ يزمريـ ز يقيموسـ  يسـاختار  و يشـناخت جامعه ابعاد انيب به يپژوهش در زين )1387( يكوثر  در ين
 راك يهـا سـبك  در رانيا در ينيزمريز يقيموس يهاگروه از يجامع نسبتاً يفيتوص انيب و پرداخته رانيا

  .دهد نشان هاآن يكل اهداف انيب با هاگروه نيا از يكل ييشما است كرده يسع ،رپ و
 مثبـت  يعـاطف  يهـا پاسخ ،يقيموس است معتقد ،داده انجام اياسترال در كه يپژوهش در زين جكسون

 داشـتن تعلـق  حـس  هاآن به كنند، مطالعه جوانان كنديم كمك و دهديم تيهو افراد هب زد،يانگيبرم را
  ).2001 جكسون،( كنند درك را خود و نديبرآ يزندگ پس از تا سازديم قادر را هاآن و كنديم هيهد
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- يمـاد  بـه  شتريب كه شوديم دهيد مذهب و رپ ميمفاه نيب يميدا ييجوزهيست ينوع، نيپبه اعتقاد 
 ختنيبـرانگ  يبـرا  يمصـنوع  يقـدرت  و برسـاند  صـدمه  روح بـه  دارد امكـان  و كنـد يمـ  كمك يياگر

  ).2003 ن،يپ( ديآيم حساب به ييقايآفر - ييكايآمر احساسات

  ينظر چارچوب. 3

ـ ا از .دارد اريبس تياهم هاآن واكنش سرشت و مخاطبان نهاد شناخت ،هنر يشناسجامعه در  رو، ني
- ينمـ  مخاطبـان  بـا  ،واقعدر .كرد يتلق افتادهپاشيپ اي دانست يهيبد توانيمن را يهنر افتيدر موضوع

 بـه  يفرهنگـ  يهااميپ »قيتزر« بر يمبن آدرنو هيتوج و كرد برخورد منفعل كنندگانمصرف همچون توان
 يهنـر  كـار  شـدن سـاخته  در فعاالنـه  شـنونده  اي نندهيب خواننده، نيبنابرا؛ رسدينم نظر به درست هاآن
  ).122: 1367 ولف،( است ناقص مصرف، اي افتيدر عمل بدون يفرهنگ ةوردآفر و است كيشر

ـ  دنبـال  بـه  هنر يشناسجامعه از ياشاخه عنوانبه يقيموس يشناسجامعه ـ  متقابـل  روابـط  افتني  نيب
ـ پد عنوانبه يقيموس از سندگانينو يتلق .است ياجتماع ساخت و يقيموس  يفرهنگـ  - ياجتمـاع  يادهي

 و يقيموسـ  ةمطالعـ  نيبنـابرا ؛ دارد وجـود  يتنگاتنگ ةرابط جامعه و يقيموس انيم كه است تجه آن از
 ريتـأث  و يقيموسـ  و ياجتمـاع  طيشـرا  همزمان ةمطالع يسو به را ما ه،جامع با آن متقابل ارتباط يبررس

 و يقاسـم ( دهـد يمـ  سـوق  يقيموسـ  بـر  ياجتمـاع  طيشـرا  ريتـأث  ژهيـ وبـه  گـر، يدكي بر هاآن متقابل
  ).2: 1385،ييرزايم

ـ اهم از يشناسـ جامعـه  در يليتحل مفهوم كي عنوانبه يفرهنگ مصرف ژهيوبه و مصرف مفهوم  تي
 اريبسـ  مفهوم كي همچون را ييگرامصرف باومن .است برخوردار معاصر ةدور در خصوصبه يخاص
 آن بـه  يميدقـ  ميمفـاه  از ييرهـا  يبـرا  كـه  دانديم معاصر ةجامع يبرا ينظر مدل جاديا يبرا ياساس

 ،اسـت  شـده  فرامـوش  سـتم يب و نـوزدهم  يهاسده خيتار نوشتن در كه يزيچ باومن نظر از .ميازمندين
ـ ا و اسـت  بـوده  يتكنولـوژ  و شغل و كار به حدازشيب پرداختن امديپ امر نيا و است ييگرامصرف  ني

 مـن  يبـرا  يفكـر  لحـاظ  به ييگرامصرف ديگويم او. ميادهيفهم ييگراصنعت قيطر از تنها را قرن دو
 يبـرا  يبخشـ ثمر ةمقول ييگرامصرف كه ليدل نيا به نه البته؛ ياخالق يامسأله عنوانبه نه دارد تيجذاب

ـ  عنـوان به را مفهوم نيا يوقت كه ليدل نيا به آن يسوا بلكه ؛است ينظر يهامدل ساختن  ياصـل  ةمقول
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ـ ارز و گـر يد ينگاه به را ما ،رنديپذيم يمركز و  ياساسـ  اريبسـ  مفروضـات  خصـوص  در رگـ يد يابي
 تيهـدا  يبشر وجود منطق كل و جامعه و فرد انيم ةرابط ،يبشر يهادگاهيد ،يبشر يهازهيانگ ةدربار

  ).368: 1384 باومن،( كنديم
- بـه  كـرد يرو نيا از بعدها كه يمحققان ژهيوبه و يبعد مفسران و وبر ماكس جمله از انيرگرايتفس 

 را او تيـ ذهن و داشـته  سـوژه  بـه  معطـوف  ينگـاه  انـد، كرده استفاده خود يشناسروش در طور عمده
ـ ب از نگـاه  كـه  گفـت  ديبا ترواضح يانيب در .اندداده قرار تعمق و يبررس مورد عملش به نسبت  و روني
 قـات يتحق در ياصـل  روش كـه  اسـت  يديـ مد يهامدت عمل فاعالن يكردارها به يمعان دادننسبت
ـ د از نگـاه  و ياجتمـاع  ليمسـا  بـا  يريتفسـ  برخورد كهآن حال است، ياجتماع  ياجتمـاع  كنشـگر  دي

  .است ياجتماع كنش ياصل ليدل كه بود خواهد يزالل اتيواقع انگرينما

  شناسي روش. 4

  قيتحقروش .1. 4

 زريـ گل آن گذارانهيپا كه روش نيا .است رفتهيپذ صورت 1يانهيزم ةينظر اساس بر حاضر پژوهش
ـ نظر پـژوهش،  از منـتج  يهاداده ةليوس به كه است استوار استقرا ينوع بر هستند، اشتراوس و ـ تول هي  دي
ـ  با يينها ياحتمال يةنظر و هاداده ليتحل و يآورجمع روش نيا در .كنديم  يكـ ينزد ارتبـاط  گـر يدكي

 اجـازه  هـا داده بـه  مطالعـه  مـورد  ةحوز به ورود با ه،ينظر كي گرفتنفرضشيپ يجا به محقق و دارند
  ).17: 1390 ن،يكورب و اشتراوس( آورند ديپد را هينظر تا هدديم

  نمونه حجم نييتع و يريگنمونه روش ،يآمار ةجامع .2. 4

 دو شـامل  نيقـزو  شـهر  ةسال 29 تا 20 جوان يسن يهاگروه قيتحق نيا در نظر مورد يآمار ةجامع
 بـرآورد ( 1388 سـال  در نفـر  380723 تيجمع با نيقزو شهر .است سال 29- 25 و 24- 20 يسن گروه

 و ينفـر  112129 سـهم  يدارا يسـن  گـروه  دو نيا 2)1385 سال مسكن و نفوس يسرشمار اساس بر
  .است تيجمع نيا از يدرصد 9/28

                                                             
1.Grounded Theory 

2.www.Ostan qz.ir  
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 بـا  يشـتر يب تناسـب  كه است شده استفاده هدفمند يِاحتمال ريغ يريگنمونه روش از قيتحق نيا در
 و بودنـد  اطالعـات  از يغنـ  يهانمونه كه يافراد ،يبرف گلوله كيتكن از استفاده با .دارد يفيك قاتيتحق

  .اندشده انتخاب داشتند، يخوب انيب قدرت و دهندهيآگاه ييتوانا مشخص طور به
 اسـت،  20- 50 ةمحـدود  در نمونـه  حجـم  يانـه يزم يتئـور  بـا  يهـا پژوهش در كهنيا به توجه با

 نيهمچنـ  و ينظـر  اشـباع  به دنيرس يبرا نمونه حجم زين قيتحق نيا در )15: 1385 ،يميا و يهالوو(
 حجـم  نيـي تع اسـاس  بـر  پاسـخگو  تعـداد  نيا. است شده انتخاب تن 23 قبول قابل ييايپا نيتأم يبرا

 دو نسـبت  كـه نيا به توجه با و شده انتخاب يسن گروه و جنس دو در تيجمع حجم با متناسب ةنمون
ـ ي ؛3/46 بـه  7/53 و مشـابه  بـاً يتقر يسـن  گروه دو نيا در جنس  زن% 3/46 مقابـل  در مـرد % 7/53 يعن
  .است آمده عمل به مصاحبه زن 11 و مرد 12 از نيبنابرا ؛است
  هاداده ليتحل و يآورگرد روش .3. 4

 از يانـه يزم يتئـور  از اسـتفاده  و يفيك روش يعني ؛شدهگرفتهكاربه روش عتيطب به بنا كار نيا در
ـ فيك بـه  بردنيپ ١قيعم ةمصاحب در .است شده گرفته بهره »قيعم ةمصاحب« كيتكن  ةمسـأل  عمـق  و تي

 ليـ تحل نـد يآفر). 305: 1381 پـور، عيرف( آن ةسيمقا تيقابل و بيترت و نظم ت،يكم نه و است نظر مورد
 .رديپـذ يمـ  صـورت  يكدگـذار  مرحله سه يط يانهيزم ةينظر كرديرو در آن تياهم به توجه با هاداده

  ٣يمحــور يكدگــذار )2  ٢بــاز يكدگــذار )1 :شــكل بــه يانــهيزم يــةنظر مطــابق ةمرحلــ ســه نيــا
  .رديپذيم انجام ٤يانتخاب يكدگذار )3

 يكـدها  عنـوان  با ييهابرچسب مرتبط، و موجود ميمفاه به هامصاحبه خطبهخط و قيدق ةمطالع با
 يبعـد  ةمرحلـ  استروس نظر با مطابق .شد داده هاآن به كد شتريب و 70 بر بالغ يانبوه كه شد الصاق باز

 كـردن اضـافه  بـا  اما؛ باشد يمحور يكدها عنوان تحت شدهذكر يكدها و ميمفاه تريانتزاع عيتجم ديبا
 بـه  يمحـور  و بـاز  يكدها نيب واسط ةمرحل كي محقق طرف از ختهيانگخود صورت به يانيم يكدها

  .بود باز يكدها از يباالتر يانتزاع سطح با يامرحله كه) يانيم يكدها( آمد وجود

                                                             
1. Tiefen Interview 
2. Open Coding-  
3.Axial Coding 

4. Selective Coding 
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ـ  كي انتخاب و نيتدو يبرا يانيپا ةمرحل در  يكـدها ( يقبلـ  مقـوالت  يتمـام  كـه  ياهسـته  ةمقول
 عنـوان بـه  كـد  نيتررندهيگبردر و نيترشامل ،نهيگز نيچند كردننيسنگوسبك با .رديگبردر را )يمحور

ـ نظر نقش ،افتهيديتصع صورت به ،آمدهدستبه يمركز مفهوم تا دش نييتع يانتخاب كد اي هسته ةمقول  ةي
  .شد خواهد اشاره كامل صورت به نه آب هاداده ليتحل در كه كند يباز را آمدهدستبه يانهيزم

  ييايپا و اعتبار. 4. 4

ـ ن هـا آن اعتبار در پس هستند، محققان خود يريگاندازه ةليوس ،يفيك قاتيتحق در ـ با زي  مهـارت،  دي
 بـه  يابيدسـت  يبـرا  ).11: 1388 مـان، يا از نقل به، 2002 پاتن،( شود گرفته نظر در تشانيصالح و دقت
 بـه  راهنمـا  اسـتاد  توسـط ( يخـارج  يبازرس ابزار دو از پژوهش، نيا يعلم دييتأ يبرا ازين مورد اعتبار

 يـة ارا ةليوس به( كنندگانمشاركت اي اعضا توسط ياعتبارسنج و) پژوهش مراحل تمام بر نظارت ةليوس
 اصـالحات  و هـا آن توسـط  هـا افتـه ي اتيكل دييتأ و كنندگانمشاركت به هاآن روابط و هامقوله م،يمفاه
 تـا  دهـد يمـ  اجازه يخارج مشاور اي و بازرس كي به يخارج يبررس ابزار .است شده استفاده )ييجز
ـ ارز در بـازرس .يبررس دقت نظر از را قيتحق يهاافتهي هم و نديآفر هم ـ  هـا افتـه ي يابي ، محصـوالت  اي

 .ريـ خ ايـ  شـوند يمـ  قيتصـد  و تيحما هاداده ةليوس به هايريگجهينت و رهايتفس ايآ كه كنديم يبررس
 بـه  يابيدسـت  جهـت  اعضـا،  بـه  را يدانيـ م جينتـا  محقق كه دهديم رخ يزمان اعضا توسط ياعتبارسنج

 انعكـاس  را محقـق  فيتوصـ  اعضـا  كه است برخوردار اعضا اعتبار از يقيتحق. برگرداند هاآن قضاوت
  ). 12: 1388 مان،يا( بدانند خود يماعاجت يايدن

  ي تحقيقهاافتهي. 5

ـ م در كـه  شـد  الصـاق  شـده استخراج ميمفاه به ياديز باز يكدها ها،مصاحبه يبررس انيجر در  اني
 از يبـاالتر  سطح به دنيرس يبرا نيبنابرا؛ بودند يهمپوش يدارا كه داشتند وجود يمتعدد ميمفاه هاآن

 دسـت  يانيـ م يكدها به باشند داشته باز يكدها به نسبت يشتريب پوشش و اعانتز كه يمقوالت و ميمفاه
 انسـجام  و ادغـام  يبـرا  ياديز كمك و داشتند قرار يمحور و باز ميمفاه واسط حد كه ييكدها. ميافتي

 مقـوالت  ةهمـ  ةرنـد يگبـر در مفهـوم  انتخاب لزوم به توجه با ،تينهادر. دادند دست به يمحور يكدها
 كـه  ييراهبردهـا . ميديرسـ  »دهيعق اظهار ييايقيموس يراهبردها« يمركز ةمقول اي يانتخاب كد به ،يمحور
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 بـروز  را شـان ياجتماع يهـا يريگجهت تا انددهيبرگز خود، يمصرف يقيموس ژانر يگرواسطه به جوانان
  : شوديم دهيد ريز جدول در شدهانجام يكارها ةخالص. دهند

  يمركز ةمقول به يابيدست يشواهد و كدها برا ارتباط - 1 جدول

  
  فعال انتخاب. 1. 5

 )3 و يخـواه جانيه )2 آرامش و نيتسك )1 مقوالت اي يانيم يكدها شامل فعال انتخاب يمحور كد
 يكـدها  گـرفتن بـر در يبرا كه است يمفهوم اي يمحور كد نيتريانتزاع »فعال انتخاب« .است ييگراالتقاط

  .است شده گرفته نظر در اند،شده خالصه نيعناو نيا تحت هك است يگريد مقوالتريز و شدهادي
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  آرامش و نيتسك. 1. 1. 5

ـ . كنـه يم آرومم يليخ يصادق رضا از آهنگ كي هستم خسته كه يمواقع...«  هـام انتخـاب  نيب

ـ ب دسـت  به الزمه كه يآرامش و كنم استفاده هم ياصفهان محمد اي يافتخار از ممكنه  يلـ يخ ارم،ي

  .»...كنه آرومم تونهينم نايا از مكدو چيه هم وقتا

ـ ا شـناخت  بـا  و يقبلـ  منظور با را يقيموس مختلف يهاسبك مخاطب كه شوديم مالحظه  ني

ـ ن اثـر  شـاعر  و شـعر  بـه  )مـوارد  از يليخ در( يكاف توجه يحت و كنديم انتخاب هاسبك  .دارد زي

 بـازار  در كـه  يزيـ چ آن ةكننـد مصرف است، فرانكفورت مكتب روانيپ و آدرنو نظر چهآن مطابق

ـ تول يهـا يكمپـان  يبازارسـنج  مقهور ،واقعدر و كنديم انتخاب منفعل صورت به را دارد وجود  دي

 عكـس  ةدهنـد نشـان  د،يـ آيمبر پژوهش نيا از چهآن كه يصورت در .است »پاپ« ژهيوبه يقيموس

 آرامـش  و نيتسك يبرا يحت را خود مصرف مورد يقيموس مخاطب يعني؛  است يريگجهت نيا

  :مدعاست نيا بر يليدل ريز شاهد .كنديم انتخاب يآگاه يرو از

 آثـار  شـتر يب پـاپ  در كنم،يم استفاده راك و پاپ يهاسبك در يخارج يقيموس شتريب من...«

 يهـا يقيموسـ  از .كـنم يمـ  استفاده »روزز گانزاز« آثار از راك سبك در و »ديفلو« اي »بلوند مزيج«

   .»...كنهينم آروم منو نايا يول ؛كردم استفاده هم يرانيا ينيزمريز پاپ يحت و راك و رپ

ـ دل تنها نه ديشا آرامش به دنيرس و نيتسك كنندگانمصرف از ياريبس يبرا نيبنابرا ـ ؛ لي  يول
 و آزاد نبـوده،  منفعـل  يانتخـاب  انتخاب، نيا و.است يقيموس خاص ةگون مصرف يبرا عمده ليدل

  .است يكاف يشناخت با همراه
  يخواهجانيه . 2. 1. 5

 خـود  ةليوسـ  به كنميم گوش من و هست ]رپ[ هايقيموس نيا يتو كه هاييText ةهم باًيتقر...«
 يوقتـ  هـم  مـن  .گنيم رو هامتن نيا يعاد ريغ حالت و توهم يتو همشون و شهيم گفته هاستيرپ

  »...شهيم منتقل من به حس نيا ،كنميم گوش رو هاآهنگ نيا
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 بـه  خـود  انتخـاب  در ياديـ ز كننـدگان مصرف كه داستيپ كامالً باال شواهد در موجود نيمضام از
  .هستند جانيه و واكنش يدارا حالت به سكون و رخوت حالت از شيخو حالت رييتغ دنبال

  

  ييگراالتقاط. 3. 1. 5

 يمـوقت  يفراموشـ  يبـرا  وقتا يليخ .يخارج و يرانيا پاپ ،ياب وش،يدار كنم،يم گوش پاپ گفتم...«

  ».نداره وجود يآرامش توش كه كنميم گوش ]رپ[ ينجف نيشاه وقتا يليخ يول ؛كنميم گوش
 عمـدتاً  كـه  است شده انيب يمختلف اتينظر ،يفرهنگ ژهيوبه كاالها، مصرف و ييگراالتقاط ةنيزم در

ـ م در يقيموس جمله از گوناگون يكاالها مصرف كه دارند نيا به شيگرا  و بـاال  طبقـات  و قشـرها  اني
 و يفرهنگـ  يكاالهـا  عمـدتاً  نييپـا  طبقـات  و قشرها و بوده سبك در يگوناگون يدارا هاكردهليتحص
 شـواهد  بـه  توجـه  بـا  .ستندين يطلبتنوع ةذائق يدارا و كننديم مصرف يبعدتك صورت به را يقيموس
 جـوان  ننـدگان كمصـرف  كه گفت ديبا ،ميافتي دست نه آب پژوهش نيا يط در كه يطيشرا عيجم و باال

 آن بـه  بـاال  در كه ييگراالتقاط يمعنا به نه يول؛ هستند يقيموس سبك انتخاب در التقاط يدارا يقيموس
 متفـاوت  توقعـات  و نيعنـاو  بـه  و مختلـف  يهازمان و طيشرا در هاآن كه معنا نيا به بلكه؛ شد اشاره
ـ م در رشـت يب يبعدتك مصرف و كننديم مصرف را يقيموس از يمختلف يهاسبك  مشـاهده  يكسـان  اني

ـ ا .شوديم دهيد هستند، انهيگراآرمان و ياجتماع يهايريگجهت يدارا كه شوديم ـ يتريو انيـ جر ني  ين
  .است انتخاب انيجر در مفسر ةكنند مصرف ةسوژ يهاييتوانا و هاخواسته از

  يليتحم - فعال يابيتيهو .2 .5

  فعال يابيتيهو .1. 2. 5

   يبردارالگو

 ريتـأث  تحـت  مـن  يول ؛ستين يسنت كه تاريگ ،زنهيم تاريگ خانومم و زنهيم تار سه دوستام از يكي...«

  »دارم ارتباط يسنت يقيموس و سازها با شتريب اونا
 ،پاسـخگو  شـخص  ةگفت به كه شوديم مشاهده )شد عرضه يشواهد كه( هامصاحبه از يموارد در

ـ  ايـ  سـبك  مـورد  در يمشخص يمش خط او خود  در و نـدارد  خـود  مصـرف  مـورد  ييايقيموسـ  ةگون
- نقطـه  يدارا و كنـد يم يالگوبردار و رفتهيپذ ريتأث هاآن از مهم افراد اي فن اهل با ينيهمنش و مجاورت

 افـراد  بـا  ينيهمنشـ  و يقيموسـ  قيـ طر از يو يابيتيهو به كه شوديم يقيموس مورد در يشخص نظر
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 از كـه  گونـه  آن مهـم  افـراد  بـا  مجاورت اثر در يابيتيهو گونه نيا .شوديم منجر فعال و نظرصاحب
- در .شـود ينمـ  دهيـ د آن در يانفعـال  و است يارياخت و اراده يرو از كامالً ،داستيپ شدهمطرح شواهد

 مصـرف  ةواسـط  به يقيموس ةكنندمصرف طرف از فعال يابيتيهو به يانيم و باز كد شواهد، از ،تينها
  .ميابييم دست يقيموس

  فرهنگ خرده اب يابيتيهو

 سـر  اگـه  م،يباشـ  داشـته  يحالت چه كه داره يبستگ.ميكنيم گوش يمختلف يهاآهنگ دوستان با...«

   »ادين بدمون كه يزيچ هي كه نه اگه و،ياكت رپ هي ميباش فيك
ـ  از افـراد  از يگروهـ  يريرپـذ يتأث ةدهندنشان ،است شده دهيكش خط آن ليذ كه يموارد  گـر يدكي

 از يناشـ  يجمعـ  تيـ هو كـه  اسـت بريـك معتقـد   . دهنيم ليتشك را يفرهنگدهخر احتماالً كهاست 
 پـرورش وآمـوزش  طبقه، از حاصل تيهو با كه گذارديم او ارياخت در جوان از يريتصو فرهنگ،خرده

  .)32: 1388 ،يآران از نقل به1985 ك،يبر( است متفاوت شغل و
 كـه  يفرهنگـ خرده در جوانان نيا مصرف مورد يقيموس در را خود ،شاخص اريبس ةگون به اين امر

 فرهنـگ  خـرده يهـا يژگـ يو سـبب  به آن يرگذاريتأث كه ياگونه به، دهديم نشان ،هستند عضو آن در
  :سدينويكه شفرز مچنان .است حاكم فرهنگ و تربزرگ جامعه از شتريب اريبس

احسـاس خـاص از    ينـوع  يطلبآلدهيو ا اهايرؤ ها،آن بيو غر بيعج يهارقص جوانان، رفتار   
 سـاالن، فرهنگ خـود از فرهنـگ بـزرگ    زيدادن تمانشان ياست و تالش برا نيسن نيا ةژيكه و يزندگ

   )201: 1387 شفرز،( ديجوانان آشكارا د يقيتوان در موسيها را مآن ةهستند كه جلو يعناصر
ـ ا بـه  تـوان يم ،هاستفرهنگ خرده استفاده مورد كه ييژانرها اساس بر حال ـ ب ني  كـه  ديرسـ  نشي

 كـه  »راك« و »رپ« ژانـر  كـه  يطـور به  .است داشته قشر نيا به يدهتيهو در را يرسالت چه يقيموس
ـ يزمريز يقيموس مشخصات از هستند ينيزمريز ييهاگونه رانيا در اصوالً هـا  آن .هسـتند  برخـوردار  ين

ـ را هنـر  و بوده يستيآنارش ينشيب يدارا ـ قا آن يبـرا  ينـر ه ارزش و دانسـته  يبـازار  را جي ؛ سـتند ين لي
ـ ا بـه  توجـه  با يول كنند؛ القا را يدگاهيد نيچن زين خود مخاطب به كه داشت انتظار ديبا نيبنابرا  كـه ني

كـامالً   )داسـت يپ شـده مطـرح  شواهد از كه گونهآن پژوهش، مورد يآمار ةجامع( يرانيا جوان مخاطب
  .نيست مشخص طور به ييهايقيموس و نظرها وجه نيچن ريتسخ در
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  يليتحم يابيتيهو. 2. 2. 5

  زن ريتقص

ـ ا و كنهيم ييوفايب كه زنه نيا فقط تند يهاآهنگ نيا يحت اي پاپ يهاپيكل يتو«  كـه  زنـه  ني

 ازمـون  ميكـار  فعـالً  زن، كي تا كننيم انتيخ مرد تا صد ديكن نگاه جامعه به اگه يول ؛كنهيم انتيخ
  »...ادينم بر

ـ ا در يتيجنسـ  غالـب  يفضـا  كـه  آمـد يمن نظر به هياول مراحل در  در روشـن  كـامالً  يادنبالـه  راني
- مطـرح  نيها معلوم شد كه زنان در مورد محتوا و مضـام در مصاحبه يول؛ باشد داشته يمصرف يقيموس

 آمـده  شـده مطـرح  شـواهد  در چـه چنـان  و دارند گفتن يبرا ياديز يهاحرف يقيموس اشعار در شده
 شـده  داده فضا نيا در هاآن به كه ينقش به نسبت البته و دارند ييآشنا حاكم يفضا با كامالً هاآن ،است

 يكـدها  ازچـه  چنـان  .داننـد يمـ  حاكم يفضا مقهور را خود ينوع به ،واقعدر و ندارند تيرضا است،
ـ  را يدومـ  هرد هنـوز  ينوع به ،ديآيبرم هاآن يهامصاحبه از شدهيابيباز ـ ا از و كشـند يمـ  دكي  كـه ني

  .نگرانند هستند، ريتقص اتهام معرض در همچنان
 يژانرهـا  بـا  شـده مصـاحبه  زن انيپاسـخگو  انـدك  نسـبتاً  ييآشنا، شود اشاره ديبا كه يگريد ةنكت

 يقيموسـ  )گـر يد يهـا نمونهو ( است شده دهيكش خط آن ريز ،باال شاهد درچه چنان .است ييايقيموس
 ياجتمـاع كمتـر   )هنـوز ( اشـتراك  از نشـان  خود نيكه ا.نامنديمغيره  و يمعنيب تند، يهاآهنگ را رپ
  .دارد )يبررس مورد يآمار ةجامع اي( رانيا در زنان
  زنان منفعل نتخابا 

 زيـ آمضيتبعـ  يهـا ها و عـرف يداورشياز پ است، يپرستنژاد يدئولوژيكه مانند ا يتيجنس ضيتبع
 ياجتمـاع  يهـا سرنوشتو مرد كه  زن انيم يعيطب يهاتفاوت ةشده درباررفتهيپذ يزنان و باورها هيعل

  ).473: 1382 تزر،ير( شود يم ساخته زنند،يم رقم جنس دو يبرا را يمتفاوت
 و ياصـفهان  ،يافتخـار  ،يصـادق  رضـا : ماننـد ؛ مجادلـه  مورد كمتر و مجاز يهاانتخاب يامجموعه

 مـورد  و يزيتجـو  يرهـا ژان و يقيموس با مصاحبه مورد زنان گرفتنقرار موافق مقام در انگرينما ،نياميبن
 يعيوسـ  ةحـوز  كننـده، مصـرف  طـرف  از شدنانتخاب رغميعل كه ييهاخواننده ازاستفاده  .است دييتأ
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ـ  بـه  را انسان كه ساخته يمنفعل كنندگانمصرف ،زنان از ندارند، يكس يبرا هم يخطر البته و نداشته  ادي
  .اندازديم فرانكفورت مكتب و آدرنو ةبست پاودست و محكوم ةكنندمصرف
  يبودگخاص. 3. 5

 زيمتمـا  را خود ،مختلف يقشرها كه آن يبرا است يروش يفرهنگ مصرف كه است يمدع ويبورد
طـور  بـه  .اسـت  يطبقات استيس از ييجز فرهنگ ،زانيم نيهم به و شوند يباالتر منزلت يمدع و كنند

 و جـاد يا دنبـال  به آن قيطر از حاكم ةطبق يقشرها كه است يروش يفرهنگ مصرف و ديتول ،مشخص
  ).201: 1388 دمن،يس( هستند ة خودسلط حفظ
  رفاه . 1. 3. 5

ـ بلنـد   يشاس يمشك نيماش يتو .اديازشون خوشم نم اديز يول...«   ذارنيـ رو م يآهنـگ خاصـ   هي
  .»... شونه] پز[ »افه« فقط ،كننيانگار خودشون هم گوش نم...شنوهيوقت آدم صداشو به زور ماون

 بـوده  آرامـش  و رفـاه  يدارا كـه  يادوره بـه  انقـالب  از قبل ةدور از يمتعدد موارد در انيپاسخگو
 ةليوسـ  بـه  كشـور  از خارج از آن ةادام و دوره آن در شدهمصرف و ديتول يقيموس و اندكرده ادي است،
 عبـاس  :مثـل  ؛دوره آن خوانندگان به توجهبا  .انددانسته رفاه و آرامش همان يرو از را هاخواننده همان

 يمخلـوط كـه   )شـوندگان مصـاحبه  طـرف  ازبرشـمرده  (غيره  و رجيا آزاد، احمد را،يحم ده،يها ،يقادر
ـ با هسـتند،  )يسـنت - پاپ( يبيترك و يبازاركوچه يژانرها از متفاوت  اصـوالً  كـه  كـرد  نشـان خـاطر  دي

 يعاشـق  و عشـق  ةمسـأل  به شفاف و يبعدتك يقدر به دوره آن ييايقيموس آثار در شدهمطرح نيمضام
ـ ن يامـروز  جـوان قشـر   .داشـت  توانينم را نيا از شيب يانتظار يامروز جوان از كه اندپرداخته  بـا  زي

 و يشـعر  نيمضـام  با يخاص ژانر ياديز موارد در قاًيدق دارد، آن دهندگانبيترت و ژانرها از كه يشناخت
 ربـط ، ييايقيموسـ  ضـمون م و گونـه  كـه  استمعتقد  و كنديم مربوط دوره آن به را يخاص كيسمفون

  .است داشته دوره آن ياجتماع رفاه سطح به ميمستق
  ميمستق ةجينت . 2. 3. 5

ـ  يهـا آدم الاقل اي و هستند ختهيفره اي كننديم گوش يسنت يقيموس كه ييهاآن رانيا رد«  يخاص
  .»هستند
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 آدم را خـود  و هسـتند  يسـنت  يقيموسـ  كننـدگان مصـرف  از خـود  ،انيپاسخگو از ياريبس كهآن با
 داننـد يمـ  يخاص قشر و طبقه مختص )كيكالس يقيموس البته و( را آن اما ؛دانندينم يخاص و متفاوت

 ينـوع  هـا آن كـه  كرد يتلق نيچن ديبا ،واقعبه؛ هستند يموفق آدم اي و اندختهيفره اند،كردهليتحص اي كه
 احسـاس  ،كننـد يمـ  اسـتفاده  اصخـ  ژانر نيا از كه يافراد انيم در ياجتماع سطوح لحاظ از را تفاوت

ـ ا در »يبـودگ خاص« .اندداده يطبقات تيخصوص آن از استفاده و آن به كه اندكرده  ،واقـع بـه  مفهـوم  ني
 و دهنـد يمـ  يقيموسـ  از يخاصـ  نوع كنندگانمصرف به بلكه ؛خود به نه انيپاسخگو كه است يانتساب

 در يسـنت  يقيموسـ  كننـدگان مصـرف  تنهـا  كـه  كرد تصور دينبا .داننديم مسبوق نه آب را اشتهار ينوع
 و گـران يد هـم  باز( انيپاسخگو از يگريد تعداد نظر به بلكه؛ اندشد شمرده زيمتما و خاص افراد شمار

 ژانـر  از اسـتفاده  بـا  كه كننديم يسع ،هستند يموفق يهاانسان كه يافراد يكل صورت به )هاآن خود نه
ــ ــاوت يخاص ــاص و تف ــودگخ ــود يب ــا را خ ــد شينم ــا و دهن ــاًيدق ني ــان ق ــا هم ــبورد زيتم    وي

  .است
  ييرگراتكّث. 4. 5

 مـورد  يتيجنسـ  يتساو« )3 و »سبك به اعتقاد« )2 »يخواهتنوع« )1 يانيم كد سه يدارا مفهوم نيا
ـ و انتـزاع  سطح يدارا ةشدذكر مقوالتريز از كدام هر كه است الزم يادآوري اين. »مردان نظر  خـود  ةژي
ـ ا وجـود  بـا  »يـي رگراتكّث« امـا ؛ كننديم نييتب هم را يخاص يشناختجامعه ممفهو ديشا و ندهست  كـه ني

 كـه  اسـت  يمفهـوم  نيبهتـر  امـا ؛ ندهـد  ميمفـاه  نيا به را الزم پوشش نظر به ييجاها در است ممكن
  .گيردميبردر را شدهذكر مقوالت
  يخواهنوعت. 1. 4. 5

 بـه  و سـت ين نـا يا حرفشـون  گهيد ديجد يهاسبك االن .شدن يميقد گهيد عاشقتم دارم، دوست«

  .»مهمه هم انتخاب در يآزاد... دارن عالقه يترمهم و شتريب يزهايچ
 ياديـ ز حـد  تا را ييايقيموس يهاگونه انواع مصرف ليدال كه است يمبسوط يانيم كد يخواهتنوع

 دنآوريرو ليـ دل شـود، يمـ  مشاهده هامصاحبه در شدهمطرح نيمضام از كهچنان .افتي آن در توانيم
 البتـه  .اسـت  موجـود  يسنت اي پاپ يقيموس در مضمون تنوع وجود عدم ،دتريجد يهاسبك به ياعده

 اسـت،  نظـر  مورد ةجامع در و دوره كي در يخاص ياجتماع مشكالت از يانعكاس خود يقيموس چون
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 يايـ گو ديـ جد نيمضـام  بـا  و ديـ جد يسـبك  بـه  او اقبال و خاص يسبك از كنندهمصرف يگردانيرو
 در اگـر  يخـواه تنـوع  .اسـت  آمـده  وجـود  به جامعه يرو شيپ يِاجتماع ليمسا در كه است يراتييتغ

ـ ؛ دارد خـود  عالقـه  مورد ژانر از شنونده كه است يتوقع ،واقعدر ،باشد خاص ژانر كي داخل  اگـر  يول
 منـد هعالق آن به كنندهمصرف كه است يليمسا رييتغ يايگو ،كند بروز يژانر انيم صورت به يطلبتنوع

  .است
  سبك به اعتقاد . 2. 4. 5

 حـق  كـه  ميبـدان  خـود  مثـل  را همـه  و ميباشـ  داشته يانسان تفكر ينيد تفكر از يجدا ديبا البته...«

 همـه  ،طورهنيهم هم يقيموس در .است يفرد يامر و دارد يبستگ تيشخص به قهيسل .ميدار انتخاب
  ».كنن انتخاب خوان يم كه يجور هر آزادن

ـ  و توسـعه حالدر گذار،حالدر«يژگيو )يبررس مورد يآمار ةجامع( يرانيا ةجامع يبرا اگر ـ  اي  يحت
ـ ا يهـا مصـاحبه  يپاسـخگو  كه است نيا تيواقع م،يريبگ نظر در را »افتهيناتوسعه  را خـود  قيـ تحق ني
 .دانـد يمـ  االنهفع و يآزاد يرو از و يفرد كامالً را خود انتخاب يو .داندينم ييمدگرا بند در و مدگرا

 مفهـوم  بـا  را آن قـاً يدق و كننـد يم انتخاب يفرد يهامالك اساس بر را ييايقيموس متنوع يژانرها هاآن
  .تاس متكثر جوامع يژگيو كه ،برنديم كار به »1سبك«

 در يقيموسـ  مختلـف  يهـا گونـه  و انتخـاب  طيشرا عيجم كه يحال در معتقدند تينها انيپاسخگو
 انتخـاب  و باشـند  داشـته  انتخاب يآزاد ديبا جامعه ياعضا ةهم طيشرا نيا در ،است فراهم جامعه كي

  .است »2ييرگراتكّث« اي يرخواهتكّث ناب يمعن همان نيا .شود شناخته تيرسم به ديبا هاآن
  

  مردان نظر مورد يتيجنس يتساو . 3. 4. 5

 هـم  بـا  پوشنيم لباس هم مثل وقتا يليخ مرد و زن .نداره وجود گهيد االن مرد و زن نيب يفرق«
   .»كننيم گوش يقيموس هدفون كي از و كشنيم گاريس

 يتسـاو  كـه  شـوند  يمـدع  طرفهكيطوربه مردان ياجامعه در اگر حال .شناسدينم مرد و زن ژانر،
ـ ا در )قيـ تحق نيا( زنان .است رفتن يقاض به طرفهكي نيا دارد، وجود مرد و زن نيب حقوق  مـورد  ني

                                                             
1. Style  
2.Pluralism  
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 اعتقـاد  بـا  پـژوهش  نيا در مردان .پرداخت ميخواه نه آب اعتراض يمحور كد در كه رنددا يگريد نظر
 رغـم يعلـ  انـد يمـدع  )متفاوت كامالً موارد يبعض در و ياديز حد تا( »يمردساالر فيتضع« باز كد به

ـ ا گـر يد كـه  اسـت  يمدت اكنون اما؛ است يمردساالر بر تصور امروز يِرانيا ةجامع در كهنيا  نـه يگز ني
  .انديمساو ترازو نيا يهاكفه حداقل اي است ينتفم

  اعتراض. 5. 5

   يشدگرها. 1. 5. 5

ـ  كمبـود  هي احساس كننديم گوش بلند يصدا با نيماش در رو آهنگ كه هم يياونا من نظر به«  اي

  .»... دارند نشدنگرفتهنظردر جور كي اي و بودنياضاف
 او يراهبردهـا  و سـوژه  به نسبت ياجتماع يهايمهريب از يامجموعه حاصل يشدگرها احساس

 در يقيموسـ  كـردن گـوش  طرفـدار  كـه  يكسـان  اظهـارات  از يموارد در .است صهينق نيا جبران يبرا
 )دادننشـان يخـود ( ييخودنما و جانيه توجه، جلب يبرا كه است ند،آمدههست بلند يصدا با لياتومب

- رهـا  بنـد  از را خـود  ريتـدب  نيا با بلند يصدا طرفداران اگر ).گريد ليدال بر عالوه( كننديم را كار نيا

 بـا  »ياحرفـه  يهاكنگوش يقيموس« خودشان قول به يعني ؛دوم ةدست شدگانرها كنند،يم جدا يشدگ
ـ يزمريـ ز و ياعتراض يهايقيموس سمت به خود مصرف سبك رييتغ  نيمضـام  بـا  راك و رپ ماننـد  ؛ين

  .نندكيم جبران را كمبود و نقص نيا تند،
  مناسب نيگزيجا نبود. 2. 5. 5

 ارنيـ م تيـ درِپ پـاپ  يهاخواننده .كننيم ميقا را يقيموس يسازها كه خودمون ونيزيتلو يتو... «
ـ با مـن ، رزهاينمـ  قـرون  كي هزارتاش هاشونآهنگ و شعر كه  حـال  در االن...كـنم؟  گـوش  يچـ  دي

  .»!دهيم فاز هم يليخ ،كنميم دانلود يخارج راك و يفارس رپ نترنتيا از ،حاضر
ـ تول گـر يد يجـا  هـر  اي لندن از كه يفارس رپ يقيموسكه  كنديم انبي كنندهمصرف جوان  بـه  و دي

 جـوان  دل حـرف  ،اوالً كـه  داشـت  يشـتر يب تأمل ديبا .زنديم را او دل حرف شود،يم گذارده اشتراك
ـ با كـه  آمـده  چـه  يسـنت  فاخر يقيموس سر بر، اًيثان و ست؟يچ  »رپ« در را ودخـ  دل حـرف  جـوان  دي

 يشخصـ  هاآن مشكل باشند كاريب نفر ده ،ينفر صدهزار ةجامع كي در اگر كه طورهمان .كند جستجو
ـ ا در دارد، ياجتمـاع  ةشير مسأله ،باشند كاريب نفر هزار پنجاه جامعه آن در اگر و است ـ ن موضـوع  ني  زي
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 بـه  هـا آن شيگـرا  ةشـ ير تـا  بـود  ،انـد بانيگربهدست آن با جوانان كه يمشكالت و ليمسا دنبال به ديبا
- ريـ ز پـاپ  يحت اي يخارج پاپ به شيگرا نيا چرا كهنيا و افتي را ياعتراض نيمضام با يهايقيموس

  .   است نشده دهيكش ستند،ين ياعتراض اصوالً كه يداخل ينيزم
  هاسبك در يمردساالر ةادام. 3. 5. 5

ـ  كـه  نظـر  مـورد  طرف كه هدينم نشون يليخ خب ،هست پاپ يقيموس در كه يمفهوم«  ييوفـا يب
 ؛نـدارن  مجـوز  البتـه  هـم  هاشـون يليخ و شهيم درست كه ييهاپيكل در يول؛ هستند مرد اي زن كنهيم

 مـورد  در ،اتهامـه  مورد كه زنه نيا بازم كه داستيپ لمشيف و هاريتصو در شهيهم هستند، يداخل يول
  »است لمس قابل كامالً هاتوق يليخ موضوع نيا .كرده ييوفايب اي انتيخ كهنيا

 ؛ياعتراضـ  يهـا يقيموسـ  طرفـدار  اديز )قيتحق نيا در( اصوالً هاخانم ،شد اشاره قبالً كه طورهمان
 هـا آن اعتـراض  .سـت ين هاآن بودننمعترض بر ليدل نيا اما ؛ستندين يخارج و يداخل راك و رپ مانند
 را يمردسـاالر  ةادامـ  هـا آن .دارد ييايقيموس اتديتول ةپدرساالران غةبص بر تاختن و يخيتار يبوورنگ

  .ندامعترض مرد ةسلط ةادام بر و دهنديم صيتشخ وضوحبه يقيموس در
  ونديپ حفظ. 6. 5

 يگـر واسطه بدون و هامصاحبه از ميمستق ةجينت بند در يبودگخاص مفهوم مانند هم »ونديپ حفظ«
 يشـدگ رها اعتراض، مانند ؛يگريد ميمفاه رغميلع مفهوم نيا .است آمده دست به يانيم و باز يكدها

 يتينارضـا  نشـانگر  خـرد  و يانيم سطح در شدهذكرميمفاه .است يطلبتنوع اي بودننيگزيجا دنبال به و
 سـطح  در ونـد يپ حفـظ  امـا ؛ شـود يم او به يفرهنگ نمسؤوال طرف از كه است يتوجه مقدار از جوان

ـ فراگ تفكـر  و اعتقاد به او دگاهيد هتوج قابل يكينزد ةدهندنشان ترگسترده  از چـه ؛ اسـت  ياجتمـاع  ري
  :   تيمل به تعلق و تعصب احساس چه و ينيد اعتقاد لحاظ
ـ  امام به ينجف نيشاه مثل يكي كهنيا از يول ؛كردم امتحان رو يقيموس جور همه من« ـ يعل  يالنق

 شعرشـون  يتـو  بد يحرفا و كننيم نيتوه مقدسات به گهيد يهاستيراك و رپرها اي كنهيم نيتوه

  .»ميهست كشور نيا ةبچ ما .ادينم خوشم هست،
 يفضـا  در كـه  ييهـا ينگران ةهم پس در كنندهمصرف جوان ،ديآيبرم فوق شواهد از طوركههمان

- در كننـد، يمـ  عرضه او به مختلف يهاسبك كه ييهايمشغولدل ةهم با و دارد ندهيآ به نسبت موجود
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ـ ا بـا  دارنـد  يسـاختار  منشأ او مشكالت ياپاره كه است واقف كامالً كهنيا رغميعل و ،آخر  حـال  ني
 .كندينم خود كشور يمل و ياعتقاد ،يعرف يمبان از يگسستگ احساس

 

  يمحور مقوله اي يانتخاب كد با يمحور و يانيم باز، يكدها ارتباط - 1 مدل

  دهيعق اظهار ييايقيموس يترفندها اي راهبردها .6

 يقيموسـ  از يخاصـ  نـوع  انتخـاب  در كننـده مصـرف  يدستشيپ و تيخالق ةنشان »عالف انتخاب« 
 انتخـاب  انيـ جر در مفسـر  ةكننـد مصـرف  ةسوژ يهاييتوانا و هاخواسته از ينيتريو ،انيجر نيا .است
  .است

، دهـد يمـ  نشان را خود هم باز غالب يتيجنس يفضا ،يقيموس يهاسبك زن ةكنندمصرف مورد در
 شـد،  بحـث  »زنـان  منفعـل  انتخـاب « و »زن ريتقصـ « ،»ژانرهـا  بـا  اندك ييآشنا« مورد رد كه يطور به

   گريد رويپ يقيموس قيطر از زنان يابيتيهو
  .رسديم نظر به ،دهيشياندشيپاز و يليتحم ،)يتيجنس يهاتقابل( لئمسا
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 بـه  يكـاف  توجـه  نبـود  طيشرا مناسب، نيگزيجا خأل در كه است يطيشرا خاص »اعتراض« مفهوم
 »ونـد يپ حفـظ «و  ديآيم وجود به يقيموس يهاسبك در آن ةادام و يتيجنس يهاينابرابر و جوان نسل

ـ فراگ تفكـر  و اعتقاد به )جوان( او دگاهيد توجه قابل يكينزد ةدهندنشان گسترده سطح در  ياجتمـاع  ري
  .است
 »ونـد يپ حفـظ  و ضاعتـرا  ،يـي رگراتكّث ،يبـودگ خـاص  ،يليتحم و فعال يابيتيهو فعال، انتخاب«

 جـوان  كننـدگان مصـرف  كـه  هسـتند  ييايقيموسـ  يِليتحم و منفعل گاه و خالقانه و فعال گاه يراهبرها
ـ  آشكار صورت به خود ةديعق انيب يبرا ييايقيموس مختلف يهاسبك  .رنـد يگيمـ  كـار  بـه  لفافـه  در اي

 بـه  يقيموسـ  يِگـر واسـطه  به را راهبردها نيا ،يقيموس مفسر و خالق كنندگانمصرف همان اي جوانان
 )يـي رگراتكّث و يبـودگ خاص ،يابيتيهو( شناسنديم را ياجتماع غالب يفضا نديبگو تا رنديگيم كار

  .  دهند نشان حاكم فرهنگ به را خود ونديپ هم و اعتراض هم خواهنديم و

  و پيشنهادها يريگجهينت .7

ـ يترك پـاپ،  از اعم يداخل يجيترو يقيموسكه  دهديم نشان قيتحق طول در مختلف مالحظات  يب
 يهـا انيـ جر فعـال  و يقـو  كامالً ريتأث تحت كه يداخل ةكنندمصرف كه ستين يزيچ آن قاًيدق يسنت اي

ـ تول يقيموسـ  چـه گـر  .دارد انتظـار  يقيموسـ  از است يملفرا و ياجتماع  در )مجـاز ( داخـل  در شـده دي
 را فـاخر  يقيموسـ  كي يهايژگيو ياديز حد تا يسنت و يبيترك يهاگونه در و يقسمت تا پاپ يژانرها

 نيمضـام  بـا  و هـا آن از ريـ غ يزيـ چ بـه  كنندگانمصرف از ياديز ليخ كه شد دهيد اما؛ كشنديم دكي
 عمـدتاً  كـه  يبـوم ريـ غ ييايقيموسـ  يهـا گونـه  بـه  هـا آن. هستند مندعالقه يمتفاوت رگذاريتأث ياجتماع

 بـا  گـر يد اكنـون  كـه  انـد داده نشان عالقه دارند، نندهكمصرف تصورات با يموازريغ ياجتماع خاستگاه
ـ ب يبـرا  مناسـب  يمحمل و اندشده همساز كنندهمصرف قشر ياجتماع يتقاضاها ـ ا اني  هـا خواسـته  ني

  .هستند
 عـدم  نشـدن، گرفتـه نظـر در بـه  اعتراض تا كنديم استفاده لهيوس نيا از يقيموس ةكنندمصرف جوان

 .كنـد  اعـالم  را يقيموس و ياجتماع يهاانيجر در افتهيتداوم ياالرمردس و نظرش مورد يقيموس ديتول
 يقيموسـ  كـه  دارند همراه را ياژهيو شنوندگان ،خود مختص يهايژگيو با ييايقيموس خاص يهاگونه
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 بـا  »رپ« .اسـت  شـان يهاخواسـته  حـال نيعـ در و هـا آن تيموجود اعالم به دادنامكان يبرا يارسانه
ـ ا كـه  دارد گفـتن  يبـرا  ياديـ ز يهـا حـرف  آن، كننـدگان مصرف و خود فردبهمنحصر يهايژگيو  ني

 ياعتراضـ  يهاهيما اما؛ كند انيب كيرك كلمات و جمالت و هايادبيب لفاف در است ممكن را هاحرف
 وجـز  و ياحرفـه  كـامالً  ،آگـاه  ةكننـد مصرف طرف از كيرك جمالت و كلمات با آن يخواهيآزاد و
 شـود يمـ  گرفتـه  نظر در يرسم ييايقيموسة گون كي هاآن طرف از پس .شوديم يتلق ژانر يهايژگيو

  .است يرينظيب ياجتماع تيقابل يدارا ،آن طرفداران ميعظ ليخ به توجه با كه
 رنـد يگيمـ  كـار  به يقيموس يگرواسطه به نظر مورد يآمار ةجامع جوانان كه ييهاترفند اي راهبردها

- يژگـ يو يايـ گو كنند، انيب شود،يم هاآن با كه يبرخورد و ياجتماع لئامس به نسبت را خود ةديعق تا
 طيشـرا  اهـم  انگريب نيهمچن و است كشور كل ،افتهيميتعم طوربه و يبررس مورد ةجامع ياجتماع يها
ـ م از و يفرهنگـ  مصـرف  ژهيـ وبـه  و مصرف ةمقول بر ياجتماع رگذاريتأث  آن، مختلـف  يهـا مؤلفـه  اني

  .است يقيموس مصرف
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